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Det sker, at spørgsmålet om betalt frokost-
pause dukker op. Bliver det til lige så meget 
arbejde, hvis denne pause er betalt?

En analyse fra Rockwool Fondens Forsk-
ningsenhed viser, at løn i spisepausen mod-
svares af længere arbejdstid.

”Når man måler tiden, hvor ansatte gør 
det, som de faktisk er ansat til – fx be svarer 
mails, holder møde, flytter kasser, kører bil, 
underviser eller ekspederer – er der ingen 
væsenlig forskel på arbejdstiden, uanset om 
man har en arbejdsgiverbetalt frokostpause 
eller ej”, siger seniorforsker Jens Bonke fra 
Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Da frokostpausen for de fleste tager om-
kring en halv time om dagen, og den aftalte 
arbejdstid i gennemsnit for alle fuldtidsbe-
skæftigede er 34-35 timer om ugen, svarer 
en frokostpause til 9 procent af den tid, man 
er på arbejdspladsen.

Imidlertid har dem med betalt frokost-
pause generelt en arbejdsuge på omkring 36 
timer og dermed en 5 pct. længere arbejds-
tid end dem, der selv betaler.

Forskellen på den faktiske arbejdstid for 
de to grupper er lille – og  ikke statistisk 
sig nifikant.

Flere får betalt frokostpause
Den betalte frokostpause er i øvrigt langt fra 
noget døende fænomen. Tværtimod. 

Siden årtusindskiftet er andelen af be-
skæftigede med betalt frokost støt og roligt 
steget. 

Det er især kvinder, der har betalt fro-
kost. Hvilket ikke er overraskende, da betalt 
frokost typisk er en del af overenskomsten 
i den offentlige sektor, hvor mange kvinder 
er ansat. Offentligt ansatte har en til halv-
anden gang så stor sandsynlighed for betalt 
frokost. Men både for mænd og kvinder gæl-
der det, at andelen med betalt frokost har 
været stadig stigende. Hvor 41 pct. af be-
skæftigede mænd og 53 pct. af tilsvarende 
kvinder havde betalt frokostpause i 2001, 
var det hhv. 48 og 62 pct. i 2012.

Pausen er ikke en del af lønnen

Udover diskussionen om arbejdsdagens læng-
de i forbindelse med betalt spisepause er det 
også diskuteret, om lønniveauet påvirkes af 
betalt frokostpause eller ej. Mange har nem-
lig betalt frokostpause som en del af deres af-
talte arbejdstid, og det fortolkes sommetider 
som en form for lønkompensation. Altså et 
gode, man fx får i stedet for en lønstigning. 

Hvis det var rigtigt, ville man kunne re-
gistrere lavere løn blandt personer med be-
talt pause frem for dem, der selv betaler 
pausen. Det er dog ikke tilfældet. Det viser 
en sammenligning af timelønnen mellem de 
to grupper, og en betalt frokostpause kan 
altså ikke som sådan betragtes som en del 
af lønnen.

I dette nyhedsbrev ses der også på andre 
aspekter af danskernes arbejdstid. Det viser 
sig blandt andet, at der er en tendens til, at 
skellet mellem faktisk og normal arbejdstid 
indsnævres i krisetider. Og at vi i høj grad 
er i stand til – i løbet af nogle år – at indfri 
vores ønsker til arbejdstiden, hvad enten vi 
ønsker at arbejde flere eller færre timer.

Betalt spisepause modsvares af længere arbejdsdag

Figur 1

Længden af arbejdsugen for beskæftigede med hhv. uden betalt 

frokostpause, 2012

Kilde: ArBeJdSTid – HvorFor er der ForSKel på FAKTiSK og normAl ArBeJdSTid?

rocKwool FondenS ForSKningSenHed, 2014

15

20

25

30

35

40

45 Timer

Betalt frokostpause Ikke-betalt frokostpause

34
36

Dem med en betalt frokostpause arbejder lidt længere end dem uden. For-

skellen i faktisk arbejdstid er dog ikke statistisk signifikant.
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Større forskel mellem normal og faktisk arbejdstid for kvinder 
end for mænd

Det er ikke nogen ny foreteelse, at kvin-
der har en større forskel mellem normal 
og faktisk arbejdstid. Sådan er det nu – og 
sådan har det været de seneste årtier.

Det viser en ny analyse af normal og 
faktisk arbejdstid fra Rockwool Fondens 
Forskningsenhed.

Konkret har man samlet data på nor-
mal og faktisk arbejdstid i næsten to år-
tier, nemlig i perioden 1994-2012. Konklu-
sionen er, som det fremgår af figur 2, klar 
i alle årene: Spændet mellem normal og 
faktisk arbejdstid er i gennemsnit større 
hos kvinder end hos mænd.

Alder er en faktor
Det er i særlig grad kvinder i midten af 
livet, der har et større spænd mellem fak-
tisk og normal arbejdstid.

De unge – aldersgruppen 15-24 år – 
har gennem alle årene haft en forskel på 
tre-fire timer. Hvilket ligger på samme 
niveau som jævnaldrende mænd. De æl-
dre – aldersgruppen 55-64 år – har en lidt 
større forskel på omkring fem timer. Hel-
ler ikke her er der stor variation mellem 
kønnene.

Derimod adskiller kønnene sig i den 
brede midtergruppe – de 25-54-årige. 
Mænd i denne aldersgruppe har – med 
få undtagelser – gennem to årtier haft en 
forskel på fem timer, mens de jævnald-
rende kvinder typisk har haft en forskel 
på seks-syv timer.

I en fuldtidsstilling svarer det altså til, 
at de 25-54-årige reelt arbejder en lille dag 
mindre om ugen, i forhold til den normale 
arbejdstid.

Den brede midtergruppe har ofte hjem-
meboende børn, og det er muligt, at det 
er medvirkende til noget af forskellen på 
normal og faktisk arbejdstid. Om det rent 
faktisk er det, er ikke afdækket i denne 
analyse.

Stigende forskelle
I analysen er det undersøgt, om man nu 
kan være sikker på, at det er køn og ikke 
alt muligt andet, der er forklaringen på de 

kønsforskelle, der kan observeres. Altså, 
om bagvedliggende faktorer spiller ind. 
Fx er kvinder i højere grad end mænd of-
fentligt ansatte, og er det måske ansæt-
telsesstedet, der gør forskellen?

Det undersøges ved at udsætte data for 
en statistisk model, der så at sige renser 
dem for andre muligheder. Givet samme 
uddannelse, alder og ansættelsessted – 
hvordan ser kønsforskellene så ud?

Resultatet er, at kønnet faktisk spil-
ler en selvstændig rolle. Og ikke nok med 
det. Gabet mellem mænd og kvinders fak-
tiske og normale arbejdstid er blevet stør-
re de senere år.

I 2004 var forskellen på kvinder og 
mænds opgørelser – korrigeret – på en 
halv time om ugen. Den halve times for-
skel i 2004 var i 2008 blevet forøget til en 
time, og igen i 2012 til godt 80 minutter.

Figur 2

Forskel mellem mænd og kvinders normale og faktiske arbejdstid fra 

1994-2012

Kilde: ArBeJdSTid – HvorFor er der ForSKel på FAKTiSK og normAl ArBeJdSTid?

rocKwool FondenS ForSKningSenHed, 2014 
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Jo større krise, der er i økonomien, desto 
tættere er vores faktiske arbejdstid på den 
normale.

Sådan lyder den korte version af kon-
klusionen på en analyse af sammenhæn-
gen mellem konjunkturerne på den ene 
side og vores arbejdstid på den anden.

Tendensen er, at danskernes faktiske 
arbejdstid ligger tættest på den normale, 
når der er krise, og ledigheden er høj. Og 
modsat: At man måske tager sig lidt større 
frihed til at komme sent og gå lidt tidlige-
re, når der er godt gang i økonomien. Den 
normale arbejdstid er det, man – når man 
bliver spurgt – angiver som en normal ar-
bejdsuge. Hvorimod den faktiske er den 
tid, man lagde på arbejdspladsen – i ugen 
før man blev spurgt.

At det forholder sig sådan, er måske 
rent intuitivt ikke indlysende. For det er 
jo så i de perioder, hvor ordrebøgerne er 
tykke og omsætningen stor, at vi slækker 
på arbejdstiden. 

Men analysen viser, at der er tendens 
til denne omvendte sammenhæng. I ana-
lysen er forskellen på den normale ar-

Vores faktiske arbejdstid er tættest på normal i krisetider

bejdstid og den faktiske arbejdstid holdt 
op mod konjunkturbevægelserne i peri-
oden 1994 til 2012. Og sammenhængen 
fremgår af figur 3, som på én gang viser 
konjunkturbevægelserne (målt i andel le-
dige) over tid, og samtidig viser afstanden 
mellem normal og faktisk arbejdstid.

Som det fremgår, er forskellen på nor-
mal og faktisk arbejdstid størst, når der er 
højkonjunktur, og ledigheden er lav.

Konkret var forskellen i normal og fak-
tisk arbejdstid 4,9 timer i 1994, og ledig-
heden på 12 pct. I 2001 var forskellen vok-
set til 5,4 timer, mens ledigheden var fal-
det til 4,7 pct. I 2008 var forskellen blevet 
endnu større, og ledigheden faldet yderli-
gere. Her var forskellen knap seks timer 
og ledighedsprocenten 1,9.

Tendensen er altså tydelig: Den fakti-
ske arbejdstid adskiller sig mest fra den 
normale, når der er mest gang i sam-
fundshjulene. 

Jobsikkerhed kan spille ind 
En af de mest oplagte forklaringer på den 
større forskel mellem faktisk og normal 
arbejdstid ved højkonjunktur handler om 
sikkerhed og risiko i forhold til jobbet. 
Ved højkonjunktur er der lav ledighed på 
arbejdsmarkedet, og der er alt andet lige 
mindre risiko for at blive fyret fra sit job, 
når der er mangel på arbejdskraft. Har 
man en dag brug for at forlade arbejds-
pladsen lidt tidligt, så går det nok.

Den omstændighed har – måske – ind-
flydelse på, hvor meget fokus man giver 
den kerneydelse, man er ansat til. Og 
dermed indflydelse på, hvor mange timer 
man faktisk arbejder.

Der er dog divergerende videnskabe-
lige fund i forhold til denne problemstil-
ling. Faktisk argumenterer nogle ameri-
kanske forskere for, at det forholder sig 
lige modsat. Nemlig, at der er større ten-
dens til slaphed i forhold til arbejdstid og 
effektivitet i perioder med mindre travl-
hed i samfundet.

Argumentet er, at virksomheder i pe-
rioder med lav efterspørgsel i stedet for at 
fyre medarbejdere rykker dem rundt til 
mindre produktive dele af virksomheden. 
Hvis ikke der er kunder at producere til, 
kan man fx i stedet reparere maskiner, 

Figur 3

Forskellen på normal og faktisk arbejdstid sammenholdt med 

fuldtidsledige i perioden 1994-2012

Kilde: ArBeJdSTid – HvorFor er der ForSKel på FAKTiSK og normAl ArBeJdSTid?

rocKwool FondenS ForSKningSenHed, 2014 
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renovere og rydde op. Virksomheden ac-
cepterer dermed en lavere produktivitet 
til gengæld for at kunne levere med det 
samme, når efterspørgslen igen stiger. Det 

fænomen kaldes labour-hoarding. 
Men denne argumentation finder altså 

ingen underbygning i denne analyse, der 
tyder på, at det forholder sig lige modsat.

Danskere stadig mere tilfredse med arbejdstiden

Er du utilfreds med din arbejdstid? Synes 
du, at timerne er for få eller for mange, 
og kunne du godt tænke dig en ændring?

Hvis du ligner andre danskere, og om 
få år bliver spurgt om din arbejdstid, så 
er der stor sandsynlighed for, at du er ble-
vet tilfreds. 

Det viser en analyse fra Rockwool Fon-
dens Forskningsenhed, hvor den samme 
gruppe danskere – med otte års mellem-
rum – har svaret på, hvor tilfredse de var 
med deres arbejdstid.

I alt 763 beskæftigede personer har i 
2001 og igen i 2009 svaret på tilfredshe-
den med deres arbejdstid. Resultatet frem-
går af tabel 1. 

I tabellen er deltagerne fra 2001 delt 
op i tre grupper. Nemlig dem der ville ar-
bejde mere, dem der var tilfredse, og dem 
der ville arbejde mindre.

Når man kigger på hver af disse grup-
per, viser det sig, at langt de fleste i 2009 
nu er blevet tilfredse med deres arbejds-
tid.

Den første gruppe er dem, der i 2001 
gerne ville arbejde mere (og i øvrigt også 
gerne ville have den ekstra løn, som flere 
timer ville give). Da de otte år senere bli-
ver spurgt til, om de nu er tilfredse med 
deres arbejdstid svarer 72 pct. af dem ja. 

Det samme gælder 70 pct. af dem, der i 
2001 var tilfredse, ligesom 60 pct. af dem, 
der ønskede færre timer, otte år senere gi-
ver udtryk for, at deres arbejdstid nu er 
passende.

Det er dog værd at bemærke, at 38 pct. 
af dem, der ønskede at arbejde færre ti-
mer i 2001, stadig har det ønske i 2009. 
Det betyder ikke, at 38 pct. af danskerne 
vil arbejde mindre. 38 pct. af dem, der i 
2001 ville arbejde mindre, svarer til ca. 7 
pct. af alle. Hvilket igen betyder, at ca. 7 
pct. af de spurgte både i første og anden 
omgang giver udtryk for, at de godt kunne 
tænke sig færre timer.

TABel 1

Arbejdstidsønsker i 2001 og igen i 2009 for samme gruppe mennesker

Ønsker til arbejdstid 2001

2009 (lodret) vil arbejde 
mere

Har et passende  
antal timer

vil arbejde 
mindre

vil arbejde mere .. 14 pct. ..

Har et passende antal timer 72 pct. 70 pct. 60 pct.

vil arbejde mindre .. 15 pct. 38 pct.

i alt i 2001 100 pct. 100 pct. 100 pct.

Kilde: BonKe & ScHulTz-nielSen, do preFerenceS impAcT BeHAvior And wellBeing? 2014

TABel 2

Befolkningens tilfredshed med arbejdstid i 2001 og 2009

vil arbejde mere Har et passende 
antal timer

vil arbejde mindre

2001 12 pct. 67 pct. 21 pct.

2009 11 pct. 73 pct. 16 pct.

Kilde: BonKe, HAr vi Tid Til velFærd? rocKwool FondenS ForSKningSenHed, 2012

Større generel tilfredshed

Analysen peger på, at vi i Danmark for-
står at indrette os, så vi rent faktisk arbej-
der det antal timer, vi ønsker.

Samlet set er tilfredsheden med ar-
bejdstiden da også steget i perioden. Det 
fremgår af tabel 2. 

Mens to ud af tre i 2001 var tilfredse 
(67 pct.), så er andelen af tilfredse i 2009 
steget til næsten tre ud af fire (73 pct.). 
Der er med andre ord sket en bevægelse 
fra utilfreds til tilfreds på seks procent-
point, og det tyder på, at vi faktisk ryk-
ker på vores ønsker om ændret arbejdstid.

Det er især andelen, der ønsker at ar-
bejde mindre, der er skrumpet. Mens det 
gjaldt 21 pct. af befolkningen i 2001, så 
var andelen i 2009 faldet til 16 pct.
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Svenskerne har større afstand mellem normal og faktisk 
arbejdstid end danskerne

Hvis man er overrasket over forskellen 
mellem faktisk og normal arbejdstid i 
Danmark, vil man blive forbløffet over 
svenskernes forskel. På den svenske side 
af Øresund er forskellen nemlig en time 
større end i Danmark.

Det viser en sammenligning af de to 
landes normale og faktiske arbejdstid fra 
Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Konkret viser det sig, at svenskernes 
faktiske arbejdstid om ugen ligger gen-
nemsnitlig 6-7 timer under deres normale, 
mens danskernes ligger 5-6 timer under 
deres normale. Der er altså en times rela-
tiv forskel på den faktiske arbejdstid de to 
lande imellem.

Er svenskerne så mere dovne og urea-
listiske end danskerne? Muligvis, men det 
kan vi ikke konkludere på baggrund af 
denne analyse. Der er nemlig en række 
langt mere objektive forklaringer på for-
skellen.

Selvom de to skandinaviske velfærds-
samfund på mange måder ligner hinan-
den – også i opbygningen af arbejdsmar-
kedet – er der nogle områder, der adskiller 

sig. Det drejer sig især om forskel mellem 
kønnene på jobbet og størrelser på virk-
somheder.

Kønsforskellen er større i Sverige 
Den store forskel på Danmark og Sverige 
kan især forklares med den lille forskel – 
altså kønnet. I Sverige er forskellen større 
mellem normal og faktisk arbejdstid for 
kvinder end for mænd. Det er den også i 
Danmark, men hos os ligger den generelle 
kønsforskel på en time, mens den i Sve-
rige  ligger på det dobbelte. Altså forskel-
len er på to timer mellem svenske mænd 
og kvinders faktiske arbejdstid.

Det er især kvinderne imellem 25-54 
år, der – lige som i Danmark – gør for-
skellen større. Den faktiske arbejdstid for 
denne aldersgruppe i Sverige er 8-9 timer 
kortere om ugen end normaltiden. Da 
gruppen dækker den erhvervsaktive alder 
bredt, har det stor betydning for forskel-
len på kønnene. Og dermed forskellen til 
Danmark.

De ældste kvinder på arbejdsmarkedet 
– 55-64 år – har kun en halv times forskel 
til mændene, og de unge – 15-24 år – slet 
ingen.

Hvorfor de svenske kvinder mellem 
25 og 54 år har en så stor forskel på den 
normale og den faktiske arbejdstid, giver 
analysen ikke noget bud på. 

Forskellige virksomheder
Det kan tyde på, at de to landes forskellige 
slags virksomheder er en medvirkende år-
sag til den større forskel mellem normal 
og faktisk arbejdstid i Sverige. 

Der er nemlig forskel på, hvad man la-
ver, når man går på arbejde i de to lande, 
og det spiller ind på den faktiske arbejds-
tid, hvilke funktioner man har på sin ar-
bejdsplads.

I Sverige er 37 pct. af de privat beskæf-
tigede ansat i store virksomheder – det vil 
sige i virksomheder med over 250 ansatte. 
I Danmark er det tal 34 pct. Når det kom-
mer til ansatte i mindre virksomheder, er 
tallene 20 pct. for danskerne og 25 pct. for 
svenskerne.  Sammenlagt giver det 54 pct. 
i små og store virksomheder i Danmark, 

Figur 4

Udviklingen i forskellen mellem normal og faktisk arbejdstid i Sverige 

og Danmark. (Hovedjob). 18-64-årige.

Kilde: ArBeJdSTid – HvorFor er der ForSKel på FAKTiSK og normAl ArBeJdSTid?
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time højere end danskernes.
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virksomheder – som vi har mange af i 
Danmark – kan det være en del af forkla-
ringen på, hvorfor svenskernes forskel på 
normal og faktisk arbejdstid er markant 
større end danskernes.

og 62 pct. i Sverige. Og dermed en forskel 
på 8 pct. point ansatte i mellemstore virk-
somheder i Danmarks favør.

Hvis forskellen mellem normal og fak-
tisk arbejdstid er mindst i mellemstore 
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